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fogadtatása 
Zemplénben 

A Honismeret 1981. évi 5. számában dr. Balla Gycrgy tollából részletes ismertetés jelent meg II. 
Rákóczi Ferenc és néhány bujdosó társa hamvainak sorsáról és 75 esztendővel ezelőtt történt hazaszállí-
tásáról. Amint az említett írásban olvasható, a budapesti egyházi szertartások után „a koposókat a főváro-
siak tízezreinek sorfala között ismét beszállították a különvonatba", amely a Keleti pályaudvarról tovább 
indult Kassára. 

Talán nem érdektelen, ha a különvonat további útjáról is szólunk, és elmondjuk, hogy nem egyenesen a 
mai miskolc-hidasnémeti vasútvonalon haladt Kassa felé, hanem egy kis kitérőt tett, hogy a szülőföld, 
Zemplén népe meghajtott fővel köszönthesse a Borsiban született és a sárospataki, regéci, szerencsi 
várakban nevelkedett vezérlő fejedelemnek és társainak hamvait. 

Mindez 1906. október 28-án kezdődött és a következő napon folytatódott a fejedelem szülőföldjén, 
Zemplénben. Éjfélre járt már az idő, amikor a különvonat Budapestről és Miskolc felől Zemplén földjére 
érkezett. Amerre csak elhaladt, ezrek és ezrek álltak sorfalat végig a vasúti pálya mentén, levett kalappal, 
megindult szívvel tisztelegve történelmünk szabadságharcos nagyjainak hamvai, emléke előtt. A zempléni 
hegyek tetején körös-körül mindenfelé örömtüzek lobogtak, hogy a nagyságos fejedelem - ha holtában is 
- hazaérkezett. 

Sárospatakon, a Rákócziak ősi városában a történelmi esemény alkalmából lelkes ünnepséget rendez-
tek. Október 28-án délután fél 3-kor a kollégiumban kezdődött az előadásokból, ünnepi megemlékezések-
ből, szavalatokból, ének- és zeneszámokból álló műsoros ünnepély. Csontos József gimnáziumi tanár II. 
Rákóczi Ferenc, Zoványi Jenő és Rohoska József főiskolai tanárok pedig Thököly Imre, illetve Zrínyi 
Ilona történelmi nagyságát méltatták ünnepi előadásukban. 

Este 10 órától a nemzeti és a Rákóczi-színekkel fellobogózott város utcáin a lakosság és a diákság 
zászlók alatt fáklyás-lampionos felvonulást rendezett, s közben kuruc dalokat énekelt. A kőcsipkés 
Rákóczi-vár, a három templom és az' öreg kollégium fényárban úszott. A Rákócziak által felvirágoztatott 
ősi iskola homlokzatát Deák Geyza festőművész tanár készítette portrék ékesítették: középen a nagyságos 
fejedelem, tőle baka Thököly Imre, jobbra Zrínyi Ilona nagyméretű képmása. 

Éjfél után fél 1-kor rendezett menetben vonult a város lakossága és a kollégium ifjúsága a 
vasútállomásra, ahová fél 2-kor méltóságteljes lassúsággal gördült be Szerencs felől a különvonat az erre az 
alkalomra épített, hatalmas diadalkapu alá. Két fényes transzparens ékesítette a diadalkaput, az egyiken a 
„pro patria", a másikon a „pro libertate" feliratot lehetett olvasni. 

A fényárban úszó halottas kocsi ajtaja kinyílt. A rézkoporsók mellett a megye határától kezdve 
Zemplén vezetői álltak díszőrséget. A kollégiumi kórus kuruc dalokat énekelt, majd előbb Molnár János 
városi főbíró mondott lelkesítő beszédet, és a fejedelem koporsójára elhelyezte azt a koszorút, amelyet a 
sárospataki lányok és asszonyok a Rákóczi-vár falára felfutó borostyánból kötöttek, piros-kék és nemzeti-
színű szalagjain ezzel a felirattal: „Dicsőült urának - Sárospatak." A Rákócziak iskolája nevében beszédet 
mondott és koszorút helyezett el a koporsókon Nóvák Lajos kollégiumi igazgató is. 

Október 29-re virradólag a vonat tovább indult Sárospatakról Sátoraljaújhelyen át Kassára. Itt a 
székesegyház kriptájában kőszarkofágokba fektették a rézkoporsókat fényes gyászszertartás és ünnepség 
keretében. Thököly Imre koporsóját október 30-án a különvonat Késmárkra vitte. Az ő hamvait ugyanis 
az ottani evangélikus templomban helyezték örök nyugalomra. A kassai ünnepségen a Rákócziak városa, 
Sárospatak több száz küldöttel, köztük 20 tanárral és 300 diákkal képviseltette magát. És 3 tanár, 6 diák 
vett részt a késmárki gyászszertartáson is. 

A kassai székesegyház márvány síremlékén ez a felirat olvasható: „Itt nyugszik II. Rákóczi Ferenc, 
Magyarország és Erdély fejedelme, meghalt 1735. április 8-án Rodostóban, az ő hőslelkű anyja, Zrínyi 
Ilona, I. Rákóczi Ferencné, utóbb Thököly Imréné, meghalt 1703. február 18-án Nikodémiában, és fia 
Rákóczi József, meghalt 1738. november 10-én Csernavodán: kiket nemzetünk balsorsa számkivetésbe 
juttatott. Számkivetésüknek I. Ferenc József apostoli királyunk vetett véget, ki drága poraikat a nemzet 
határtalan örömére visszahozatta és a haza szent földjén helyeztette örök nyugalomra 1906. évben. Az ő 
dicső emlékük erősítse az utódok hazaszeretetét." 
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